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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembelajaran Matematika

1. Definisi Matematika

Matematika adalah salah satu ilmu yang sangat penting dalam dan 

untuk hidup kita. Banyak hal di sekitar kita yang selalu berhubungan dengan 

Matematika. Mencari nomor rumah seseorang, menelepon, jual beli barang, 

menukar uang, mengukur jarak dan waktu, dan masih banyak lagi. Karena 

ilmu ini sedemikian penting, maka konsep dasar matematika yang benar yang 

diajarkan kepada seorang anak haruslah benar dan kuat. Paling tidak hitungan 

dasar yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian 

harus dikuasai dengan sempurna. Setiap orang, siapapun dia, pasti 

bersentuhan dengan salah satu konsep di atas dalam kesehariannya.1

Istilah matematika berasal dari perkataan latin mathematica, yang 

mulanya di ambil dari perkataan yunani mathematike, yang berarti relating to 

learning. Perkataan itu mempunyai akar kata mathema yang berarti 

pengetahuan atau ilmu.2 Istilah matematika juga berhubungan dengan kata 

yunani Mathein atau Mathenein yang artinya mempelajari. Kata tersebut 

                                                            
1Ariesandi Setyono, Mathemagics: cara jenius belajar matematikai, (Jakarta: Gramedia

pustaka Utama, 2007), hlm.1
2Erman Suherman, dkk, Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer. (Jakarta: 

Universitas Pendidikan Indonesia, 2003), hal. 15
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mungkin juga berhubungan dengan kata sangsekerta medha atau widya yang 

artinya kepandaian atau intelegensi.3

Menurut Mulyani Sumantri matematika adalah pengetahuan yang 

tidak kurang pentingnya dalam kehidupan sehari – hari. Oleh karena itu 

tujuan pengajaran matematika ialah agar peserta didik dapat berkonsultasi 

dengan mempergunakan angka – angka dan bahasa dalam matematika. 

Pengajaran matematika harus berusaha mengembangkan suatu suatu 

pengertian system angka, ketrampilan menghitung dan simbol – simbol yang 

sering kali dalam buku – buku pelajaran mempunyai arti khusus. Pengajaran 

matematika harus ditekankan pada arti dan pemecahan berbagai masalah yang 

sering kali ditemui dalam kehidupan sehari – hari.4

Dalam al Quran terdapat banyak ayat yang berkaitan dengan 

matematika sebagaimana yang termuat dalam surat maryam ayat 94 yang 

berbunyi sebagai berikut:5

   

    

Artinya: Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan 

menghitung mereka dengan hitungan yang teliti.

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa allah telah mengajarkan kita 

tentang ilmu matematika mengenai ketrampilan menghitung yang dilakukan 

secara teliti. Jadi matematika adalah pengetahuan tentang menghitung angka-

                                                            
3Moch Masykur, dkk, Mathematical Intelligence cara cerdas melatih otak dan 

menanggulangi kesulitan belajar. (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2007), hal. 42
4Mulyani sumantri, Kurikulum dan Pengajaran. (Jakarta: Depdikbud Dirjen DIKTI, 1988), 

hal.  98
5Departemen Agama RI, Al quran da Terjemah, (Bandung : PT Sygma Examedia 

Arkanleema, 2009), hal.311
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angka dengan menggunakan ketrampilan menghitung yang dilakukan secara 

teliti.

2. Proses Belajar mengajar Matematika

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses kegiatan interaksi 

antara dua unsur manusiawi, yaitu pendidik dan peserta didik. Pendidik 

sebagai pihak yang mengajar dan peserta didik adalah pihak yang diajar dan 

yang mendapatkan pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar merupakan 

kegiatan yang paling utama pada proses pendidikan. Jadi berhasil atau 

tidaknya tujuan pendidikan sangat bergantung pada proses belajar yang 

dialami siswa, baik proses belajar disekolah, dirumah, ataupun dilingkungan 

sekitar. Menurut Moh. Uzer Usman dalam Suryo Subroto proses belajar 

mengajar adalah suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru 

dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi 

adukatif untuk mencapai tujuan tertentu.6

Jadi dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa proses belajar 

mengajar matematika adalah serangkaian kegiatan pendidik mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai evaluasi setelah pelaksanaan 

kegiatan dan program tindak lanjut setelah evaluasi untuk mencapai tujuan 

tertentu yaitu pengajaran.

                                                            
6Suryo Subroto, Proses Belajar Mengajar di sekolah, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 

1997),  hal. 19 
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3. Karakteristik Matematika

Meskipun matematika belum dapat didefinisikan secara tunggal 

namun terdapat beberapa ciri – ciri khusus atau karakteristik yang dapat 

merangkum pengertian matematika secara umum. Adapun karakteristik 

tersebut adalah:7

a. Memiliki obyek abstrak

Dalam matematika objek dasar yang dipelajari adalah 

abstrak, sering disebut sebagai objek mental. Objek-objek itu 

merupakan objek pikiran. Objek dasar meliputi: 1) fakta; 2) konsep 

; 3) operasi ataupun relasi; 4) prinsip. Dari objek dasar itulah dapat 

disusun suatu pola dan struktur matematika.

b. Bertumpu pada kesepakatan

Matematika mempunyai kesepakatan, yang merupakan 

tumpuan yang sangat penting. Kesepakatan yang amat mendasar

adalah aksioma (postulat, pernyataan pangkal yang tidak perlu 

pembuktian) dan konsep primitif (pengertian pangkal yang tidak 

perlu didefinisikan, undefined term). Aksioma diperlukan untuk 

menghindarkan berputar-putar dalam pembuktian.

                                                            
7Moch.Masykur, Abdul HalimFathoni, Matematika intellegence...,(Yogyakarta: ArRuz 

Media, 2008), Hal.42
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c. Berpola pikir deduktif

Berpola pikir deduktif secara sederhana dapat dikatakan 

pemikiran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum, 

diterapkan atau diarahkan kepada hal yang bersifat khusus.

d. Memiliki simbol yang kosong dari arti

Rangkaian simbol-simbol dalam matematika dapat 

membentuk suatu model matematika. Model matematika dapat 

berupa persamaan, pertidaksamaan, bangun geometrik tertentu, 

dsb. Makna huruf dan tanda itu tergantung dari permasalahan yang 

mengakibatkan terbentuknya model tersebut. Kosongnya arti 

simbol maupun tanda dalam model-model matematika itu justru 

memungkinkan “intervensi” matematika kedalam berbagai bidang.

Jadi, secara umum huruf dan tanda yang terdapat dalam model 

matematika tersebut masih kosong dari arti. 

e. Memperhatikan semesta pembicaraan

Menggunakan matematikamemerlukan kejelasan dalam 

lingkup apa model itu dipakai. Bila lingkup pembicaraannya 

bilangan, maka simbol-simbol diartikan bilangan. Bila lingkup 

pembicaraanya transformasi, maka simbol-simbol itu diartikan 

transformasi. Lingkup pembicaraan itulah yang disebut semesta 

pembicaraan. Benar atau salah ataupun ada tidaknya penyelesaian 

suatu model matematika sangat ditentukan oleh semesta 

pembicaraannya.
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f. Konsisten dalam sistemnya

Dalam masing-masing sistem dan strukturnya berlaku 

ketaat azasan atau konsistensi. Hal ini juga dikatakan bahwa setiap 

sistem dan strukturnya tersebut tidak boleh kontradiksi. Suatu 

teorema ataupun definisi harus menggunakan istilah atau konsep 

yang telah ditetapkan terbih dahulu.

4. Tujuan Pendidikan Matematika

Adapun tujuan umum pendidikan matematika diberikan dijenjang 

pendidikan dasar dan umum adalah:8

a. Mempersiapkan siswa agar dapat sanggup menghadapi perubahan 

keadaan didalam kehidupan dan dunia yang selalu berkembang, 

melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, 

rasional, kritis, cermat, jujur, efektif, dan efisien.

b. Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan 

pola pikir matematika dalam kehidupan sehari – hari dan dalam 

mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan 

matematika.

Sesuai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu pendidikan 

matematika dilaksanakan dengan tujuan untuk memantabkan diri menghadapi 

berbagai masalah dalam hidup yang semakin berkembang ini dan dapat 

mengaplikasikan apa yang diperoleh dalam pendidikan di kehidupan sehari-

                                                            
8 R.Soejadi, Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia Konstansi Keadaan  masa kini 

Menuju Harapan Masa Depan, (Jakarta: Dirjen Diknas, 2000), hal. 43
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hari serta untuk guru harus selalu terus mengikuti perkembangan matematika 

dan selalu berusaha agar kreatif dalampembelajaran sehingga dapat 

membawa siswa kea rah yang diinginkan.

B. Model Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS)

1. Pengertian Model Pembelajaran

Mills Berpendapat bahwa “model adalah bentuk representasi akurat 

sebagai proses actual yang memungkinkan seseorang atau kelompok orang 

mencoba bertindak berdasarkan model itu”.9

Adapun model pembelajaran adalah merupakan landasan praktik 

pembelajaran hasil penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar 

yang di rancang berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum 

dan implikasinya pada tingkat operasional di kelas. Model pembelajaran 

dapat diartikan pula sebagai pola yang digunakan untuk penyusunan 

kurikulum, mengatur materi, dan memberi petunjuk kepada guru di kelas.

Menurut Arends, Model Pembelajaran mengacu pada pada 

pendekatan yang akan digunakan termasuk di dalamnya tujuan-tujuan 

pembelajaran, tahap-tahap dalam pembelajaran, lingkungan pembelajaran 

dan pengelolaan kelas. Model Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar.10

                                                            
9AgusSoprijono,Cooperative learning,(Yogyakarta: Bima Bayu Atijah,2009)hal.45
10AgusSoprijono,Cooperative learning…,hal.46
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Jadi Model pembelajaran dapat kita fungsikan sebagai pedoman 

bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas 

dalam mengajar agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar

2. Model Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS)

a) Pengertian Creative Problem Solving (CPS)

Adapun yang dimaksud dengan Model Creative Problem Solving

(CPS) adalah suatu model pembelajaran yang melakukan pemusatan pada 

pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah, yang diikuti dengan 

penguatan keterampilan. Ketika dihadapkan dengan suatu pertanyaan, 

siswa dapat melakukan keterampilan memecahkan masalah (problem 

solving) untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya. Tidak hanya 

dengan cara menghafal tanpa dipikir, keterampilan memecahkan masalah 

memperluas proses berpikir. Suatu soal yang dianggap sebagai “masalah” 

adalah soal yang memerlukan keaslian berpikir tanpa adanya contoh 

penyelesaian sebelumnya Pada masalah ini, siswa tidak tahu bagaimana 

cara menyelesaikannya, tetapi siswa tertarik dan tertantang untuk 

menyelesaikannya. Siswa menggunakan segenap pemikiran, memilih 

strategi pemecahannya, dan memproses hingga menemukan penyelesaian 

dari suatu masalah.11

Peran guru dalam model pembelajaran ini juga penting. Guru 

hendaknya dapat merangsang siswa dalam memecahkan masalah sehingga 

                                                            
11Suyitno, Amin, Dasar-dasar dan Proses Pembelajaran Matematika.(Semarang: 

Pendidikan Matematika FMIPA UNNES, 2000), hlm. 34
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dapat meningkatkan keterampilan proses dan keaktifan siswa dalam proses

pembelajaran. Tindakan guru tersebut sesuai yang tertuang dalam ayat Al 

Quran yang berbunyi:12

  

    

  

   

    

    

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang 

di dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan 

berilah mereka pelajaran, dan Katakanlah kepada mereka Perkataan 

yang berbekas pada jiwa mereka.

Dalam ayat Al Quran tersebut menjelaskan bahwa guru hendaknya 

dapat menjelaskan kepada siswa dengan baik sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman yang nantinya akan digunakan dalam 

pemecahan masalah sesuai ketrampilan proses berfikir siswa baik sekarang 

maupun kelak dalam kehidupan bermasyarakat (berbekas).

Osborn dalam Rosalin mengatakan bahwa CPS mempunyai tiga

prosedur, yaitu:13

1. Menemukan fakta, melibatkan penggambaran masalah, 

mengumpulkan dan meneliti data atau informasi yang 

bersangkutan.

                                                            
12 Departemen Agama RI, Al quran da Terjemah, (Bandung : PT Sygma Examedia 

Arkanleema, 2009), hal.112
13 Davis, Gary. Ny,”Creative problem solving : Creativity is forever”, dalam

http://members.optusnet.com.au/charles57/Creative/Brain/cps.htm, diakses 21 April 2014.
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2. Menemukan gagasan, berkaitan dengan memunculkan dan 

memodifikasi gagasan tentang strategi pemecahan masalah.

3. Menemukan solusi, yaitu proses evaluatif sebagai puncak 

pemecahan masalah.

Kreatif memiliki dua fase dalam pemecahan masalah menurut Von 

Oech yaitu fase imajinatif (gagasan strategi pemecahan masalah diperoleh) 

dan fase praktis (gagasan dievaluasi dan dilaksanakan). 

b) Langkah-langkah Creative Problem Solving (CPS)

Menurut Osborn dalam Davis ada enam langkah sebagai proses 

CPS menuliskan langkah-langkah creative problem solving (CPS) dalam 

pembelajaran matematika sebagai hasil gabungan prosedur Von Oech dan 

Osborn, di antaranya sebagai berikut :14

a. Klarifikasi masalah : Meliputi pemberian penjelasan kepada siswa 

tentang masalah yang diajukan agar siswa dapat memahami 

tentang penyelesauiannya yang diharapkan.

b. Pengungkapan masalah : Siswa dibebaskan untuk 

mengungkapkan gagasan   tentang berbagai macam strategi 

penyelesaian masalah.

c. Evaluasi dan seleksi : Setiap kelompok mendiskusikan pendapat-

pendapat atau strategi-strategi yang cocok untuk menyelesaikan 

masalah.

                                                            
14 Moh. Asikin dan pujiadi, Pengaruh Model Pembelajaran Matematika Creative 

Problem Solving Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah pada Siswa SMA kelas x ( Semarang 
: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2008), hal.38
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d. Implementasi : Siswa menentukan strategi yang dapat diambil 

untuk menyelesaikan masalah, kemudian menerapkannya hingga 

menemukan penyelesaian dari masalah tersebut.

Seting kelas dalam pembelajaran CPS terdapat diskusi kelompok 

(small discussion) dengan anggota kelompok heterogen berdasarkan 

kemampuan awalnya. Pembagian kelompok yang heterogen ini sesuai 

dengan penjabaran Piaget terhadap implikasi teori kognitif dalam 

pendidikan, yang antara lain memaklumi adanya perbedaan individual 

dalam hal kemajuan perkembangannya, kemudian dalam pembelajaran 

guru harus melakukan upaya untuk mengatur aktivitas di dalam kelas yang 

terdiri dari individu-individu ke dalam bentuk kelompok-kelompok kecil 

peserta didik. 

Adanya pembagian kelompok siswa dalam pembelajaran dengan 

kemampuan awal yang heterogen akan mendorong terjalinnya hubungan 

yang saling mendukung antar anggota kelompok. Siswa yang mengalami 

kesulitan dapat bertanya baik kepada siswa lain maupun kepada guru, 

sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa dan hasil belajar yang diperoleh lebih maksimal. Hal ini 

dimunginkan karena akan terjalin hubungan yang saling mendukung antar 

anggota kelompok, untuk bersama-sama memperoleh hasil belajar yang 

maksimal. Siswa yang lebih pandai membantu siswa yang kurang pandai, 

sehingga siswa yang berkemampuan kurang memiliki guru yang berasal 
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dari teman kelompoknya. Dengan demikian terjadi proses pengajaran oleh 

rekan sebaya  (peer teaching) dan saling mendukung.

c) Indikator Penilaian pada Model Creative Problem Solving (CPS)

Metode CPS dalam pembelajaran matematika dapat diukur melalui 

beberapa indikator. Indikator merupakan sasaran yang akan dicapai dalam 

proses pembelajaran tersebut. Menurut Pepkin indikatornya sebagai 

berikut :15

1. Siswa mampu menyatakan urutan langkah-langkah pemecahan 

masalah. Maksudnya adalah siswa dapat membuat langkah-langkah 

proses pemecahan masalah dengan memperkirakan keadaan konteks 

soal. Dari soal tersebut, urutan langkah-langkah pemecahan masalah 

dibuat siswa dengan kemungkinan-kemungkinannya adalah :

1) Meneliti gambar dengan mengumpulkan fakta-fakta dan 

informasi dari gambar tersebut.

2) Menemukan beberapa gagasan yang berkaitan dengan gambar 

dan memodifikasinya atau mengaitkan masalah tersebut dengan 

materi pokok lain.

2. Siswa mampu menemukan kemungkinan-kemungkinan strategi 

pemecahan masalah. Maksudnya adalah siswa dapat menentukan 

langkah-langkah pengerjaan melalui beberapa strategi pemecahan 

masalah. 

                                                            
15 Davis, Gary. Ny,”Creative problem solving : Creativity is forever”, dalam

http://members.optusnet.com.au/charles57/Creative/Brain/cps.htm, diakses 21 April 2014.
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3. Siswa mampu mengevaluasi dan menyeleksi kemungkinan-

kemungkinan tersebut kaitannya dengan kriteria-kriteria yang ada.

Maksudnya adalah setelah membuat beberapa kemungkinan-

kemungkinan solusi maka siswa dapat menyeleksi strategi-strategi 

yang dianggap mudah dan efektif.

4. Siswa mampu memilih suatu pilihan solusi yang optimal. Maksudnya 

adalah siswa dapat memilih dari kemungkinan pengerjaan solusi yang 

paling mudah dan efektif dalam pemecahan masalah.

5. Siswa mampu mengembangkan suatu rencana dalam 

mengimplementasikan strategi pemecahan masalah. Dari strategi yang 

didapatkan, siswa mampu mengembangkannya menjadi suatu jawaban

6. Siswa mampu mengartikulasikan bagaimana CPS dapat digunakan 

dalam berbagai bidang dan situasi. Maksudnya adalah siswa dapat 

menggunakan metode CPS pada pokok bahasan matematika yang 

lainnya bahkan mata pelajaran lain. Siswa dalam setiap proses 

pembelajaran menggunakan prosedur dari metode CPS.

Selain itu, dalam proses pembelajaran yang berlangsung 

menggunakan metode CPS, dapat dilakukan penilaian proses yang sebagai 

berikut :1) Mengerti masalah;2)Efektifitas menggunakan pengetahuan dan 

pengalaman dalam pemecahan masalah;3)Penyelesaian yang 

logis;4)Penyelesaian adalah hal penting dan bekerjasama;5)Memberikan 

solusi yang baik dengan menyertakan data atau fakta-

fakta;6)Menunjukkan imaginatif dan inovatif digunakan untuk 
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memberikan solusi masalah;7)Fakta dari kerja kelompok dalam mencari 

jawaban;8)Organisasi, Pengiriman dan kualitas presentasi lisan;9)Kualitas 

jawaban dari pertanyaan penilai;10)Keseriusan kelompok dalam 

memaparkan hasil atau solusi yang diperoleh.16

C. Hasil Belajar

1. Pengertian hasil belajar

Menurut Winkel, hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua 

kata yang membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Hasil (product) 

menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau 

proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Belajar 

dilakukan untuk mengusahakan adanya perubahan perilaku pada individu. 

Perubahan prilaku itu merupakan perolehan yang menjadi hasil belajar. Hasil 

belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap 

dan tingkah lakunya17.

Menurut Gagne dan Briggs mendefinisikan hasil belajar sebagai 

kemampuan yang diperoleh seseorang sesudah mengikuti proses belajar. 

Gagne dan Briggs juga mengemukakan adanya lima kemampuan yang 

diperoleh seseorang sebagai hasil belajar, yaitu keterampilan intelektual, 

strategi, kognitif, informasi, verbal, keterampilan motorik, dan sikap18. Jadi, 

hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh seseorang sesudah 

                                                            
16HOSA, Creative problem solving, Event Guidelines dalam

www.hosa.org/natorg/sectb/cat-iv/cps.pdf , diakses 21 April 2014
17Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009),hal. 45
18 Rosma Hartiny Sam’s, Model Penelitian Tindakan Kela,s ( Yogyakarta: Teras, 2010),

hal. 34
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adanya proses belajar yang mengakibatkan adanya perubahan dalam sikap 

dan tingkah lakunya. Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk 

mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. 

Dan sesungguhnya hasil belajar termasuk komponenpendidian yang harus 

disesuaikan dengan tujuan pendidikan, karena hasil belajar diukur untuk 

mengetahui ketercapaian tujuan pendidikan melalui proses belajar mengajar.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar

Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:19

1. Faktor internal. Faktor ini dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni:

a. Faktor Biologis

Faktor biologis meliputi segala hal yang berhubungan dengan 

keadaan fisik atau jasmani individu yang bersangkutan antara lain, usia, 

kematangan dan kesehatan.

b. Faktor Psikologis

Faktor psikologis yang mempengaruhi hasil belajar itu meliputi 

segala hal yang berkaitan dengan kondisi mental seseorang, yang 

meliputi intelegensi, bakat, suasana hati, daya ingat, dan lain – lain.

                                                            
19Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: AR-

RUZZ MEDIA, 2010), hal.19
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2. Faktor eksternal. Faktor ini diklasifikasikan menjadi empat yakni:

a. Faktor Lingkungan Keluarga

Kondisi lingkungan keluarga sangat menentukan keberhasilan 

belajar seseorang diantaranya ialah, adanya hubungan yang harmonis 

diantara sesama anggota keluarga,tersedianya tempat dan peralatan 

yang memadai, keadaan ekonomi keluarga yang cukup, suasana 

lingkungan rumah yang cukup tenang, adanya perhatian yang besar dari 

orang tua terhadap perkembangan proses belajar dan pendidikan 

anaknya.

b. Faktor Lingkungan Sekolah

Kondisi lingkungan sekolah yang menunjang keberhasilan belajar 

antara lain adalah adanya guru yang profesional dalam jumlah yang 

cukup memadai sesuai dengan jumlah bidang study yang ditentukan, 

sarana dan prasarana belajar yang cukup lengkap, dan  adanya 

keharmonisan hubungan diantara personil sekolah.

c. Faktor Lingkungan Masyarakat

Lingkungan atau tempat tertentu yang menujang keberhasilan belajar 

diantaranya adalah lembaga – lembaga pendidikan non formal yang 

melaksanakan kursus – kursus tertentu, bimbingan belajar, dan 

sebagainya.

d. Faktor Waktu 

Faktor waktu berkaitan dengan bagaimana mengatur waktu belajar 

serta mencari dan menggunakan waktu dengan sebaik – baiknya. Selain 
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menggunakan waktu untuk belajar dengan baik mereka juga bisa 

menggunakan waktunya untuk melakukan kegiatan – kegiatan yang 

bersifat hiburan atau rekreasi yang sangat bermanfaat pula untuk 

menyegarkan fikiran.

3. Penilaian hasil belajar

Tes adalah serentetan atau latihan yang digunakan untuk mengukur 

ketrampilan, pengetahuan, sikap, intelligensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok.20 Tes pada umumnya digunakan 

untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa.21

Penilaian atau evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk 

menentukan nilai dari sesuatu. Disini evaluasi adalah alat yang digunakan 

untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar yaitu untuk 

mengetahui berhasil, cukup berhasil, kurang berhasil, dan gagal.

Adapun penilaian untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

pemahaman siswa terhadap pemecahan masalah matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) ini 

adalah antara lain dengan metode tes, karena dengan tes tersebut dapat 

diperoleh skor yang mewakili kemampuan siswa dalam memahami bahan 

pelajaran yang disampaikan guru.

                                                            
20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,(Jakarta:PT 

Rineke Cipta, 2006), hal. 150
21 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar,(Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), hal. 35
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Maksud utama tes adalah mengukur hasil belajar yang dicapai 

seseorang yang belajar matematika. Disamping untuk menilai hasil 

belajar, tes juga dapat untuk menentukan seberapa jauh pemahaman 

materi yang telah dipelajari.  Dalam penelitian yang digunakan adalah tes 

uraian, yaitu tes yang hasil penilaiannya relatif tergantung pada 

prosesnya. Oleh karena itu tes uraian ini subyektif. Faktor kondisi 

penilaian sangat menentukan hasil penilaiannya. Tujuan utama digunakan 

tes ini adalah agar peserta didik dapat menunjukkan proses jawaban yang 

ditunjukkannya dengan langkah – langkah secara terinci, tidak hanya pada 

hasil.

D. Tinjauan Materi Kubus dan Balok

1. Luas Permukaan Kubus dan Balok

Luas permukaan suatu bangun ruang dapat dicari dengan 

menjumlahkan luas dari bidang-bidang yang menyusun bangun ruang 

tersebut. Oleh karena itu, harus memperhatikan banyaknya bidang dan bentuk 

masing-masing bidang pada suatu bangun ruang.22

a. Luas Permukaan Kubus

Untuk mencari luas permukaan kubus, berarti sama dengan 

menghitung luas jarring-jaring kubus tersebut. Oleh arena jaring-jaring 

kubus merupakan 6 buah persegi yang sama dan kongruen, maka luas 

permukaan kubus sama dengan luas jarring-jaring kubus.

                                                            
22Nuniek Avianti Agus, Mudah Belajar Matematika Untuk Kelas VIII ( Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal.184
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Dapat juga ditulis sebagai berikut:

Luas Permukaan Kubus = Luas jaring-jaring Kubus

= 6 x (s x s)

= 6s2

Jadi luas permukaan kubus dapat dinyatakan dengan rumus sebagai 

berikut:

Luas permukaan kubus = 6s2

Contoh soal:

Suatu kubus mempunyai panjang rusuk 5 cm. Hitunglah luas 

permukaan kubus tersebut!

Penyelesaian:

Diketahui : s = 5 cm

Ditanya : Luas permukaan kubus?

Jawab :

Luas permukaan kubus = 6s2

= 6 x 52

= 6 x 25

= 150 cm2

Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 150 cm2

b. Luas Permukaan Balok

Cara menghitung luas permukaan balok sama dengan caa 

menghitung luas permukaan kubus, yaitu dengan menghitung luas 

sisinya atau jarring-jaringnya. Coba perhatikan gambar di bawah ini:
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Misalkan rusuk-rusuk pada balok diberi nama p (panjang), l ( lebar), t 

(tinggi), sehingga luas permukaan balok dapat dihitung sebagai 

berikut:

 Luas sisi atas : p x l

 Luas sisi bawah : p x l

 Luas sisi depan : p x t

 Luas sisi belakang : p x t

 Luas sisi samping kanan : l x t

 Luas sisi samping kiri : l x t

Dari pernyataan di atas luas permukaan balok dapat dinyatakan 

dengan rumus sebagai berikut:

Luas permukaan balok  =  2(p x l ) + 2(p x t) + 2(l x t)

    = 2[(p x l) + (p x t) + ( l x t)]

Contoh soal:

Gambar 2.1
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Sebuah kotak berbentuk balok berukuran panjang 10 cm, lebar 8 

cm dan tinggi 4 cm. Hitunglah luas permukaan balok tersebut!

Penyelesaian:

Diketahui : p = 10 cm, l = 8 cm, t = 4cm

Ditanya : Luas permukaan balok?

Jawab :

Luas permukaan balok = 2[(p x l) + (p x t) + ( l x t)]

   = 2 [ (10 x 8) + (10 x 4) + (8 x 4)]

   = 2 [80 + 40 + 32]

   = 2 [152]

  = 304 cm2

Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 304 cm2

2. Volume Kubus dan Balok

Volume adalah bilangan yang menyatakan ukuran suatu bangun ruang. 

a. Volume balok

Jika balok dengan ukuran rusuk panjang = p, lebar = l, tinggi = t

seperti terlihat pada gambar,

maka volume balok tersebut adalah

Volume balok = panjang x lebar x tinggi

     = p x l x t Gambar 2.2
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Contoh soal:

Suatu balok berukuran 5 cm x 4 cm x 3 cm. Hitunglah volume balok 

tersebut! 

Penyelesaian:

Diketahui : p = 5 cm, l = 4 cm, t = 3 cm

Ditanya : Volume balok ?

Jawab :

Volume balok = p x l x t

= 5 x 4 x 3

= 60 cm3

Jadi volume balok tersebut adalah 60 cm3.

b. Volume kubus

Kubus merupakan balok khusus yang ukuran panjang, lebar dan 

tingginya sama, maka volume kubus yang panjang rusuknya s adalah

Volume = p x l x t

  = s x s x s 

  = s3

Contoh soal:

Tentukan volume kubus yang panjang rusuknya 7 cm!

Penyelesaian:

Diketahui : s = 7 cm

Ditanya : volume kubus?
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Jawab :

Volume kubus = s3

  = 73

= 343 cm3

Jadi volume kubus tersebut adalah 343 cm3.

E. Implementasi Model Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) pada 

Materi Kubus dan Balok

Dalam proses pembelajaran di dalam kelas siswa dibentuk dalam 

beberapa kelompok dengan kemampuan yang heterogen. Penyampaian materi 

dilakukan dengan memberikan kepada setiap siswa sebuah Lembar Aktivitas 

Siswa (LAS) yang didalamnya terdapat materi kubus dan balok dan tugas 

yang harus diselesaikan oleh kelompok. Guru membimbing siswa dalam 

memecahkan masalah yang tersedia kemudian diakhiri dengan siswa 

mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelompok lain. Setiap 

kelompok menyelesaikan masalah sesuai dengan  ide/gagasan yang 

ditemukan dalam penyelesaian masalah.  Di akhir kegiatan pembelajaran 

untuk menguatkan pemahaman siswa maka guru memberikan konsfirmasi 

jawaban dan quiz untuk pemantapan materi. Langkah – langkah penerapan 

model Creative Problem Solving (CPS) dalam kelas terangkum dalam tabel 

berikut ini :
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Tabel 2.1

Langkah-Langkah dalam Pembelajaran Matematika 
Materi Kubus dan Balok di kelas

No Tahapan Kegiatan Guru Kegiatan Siswa

1.
Tahap 
Awal

1. Guru menanyakan kesiapan 
siswa dalam mengikuti 
pelajaran materi kubus dan 
balok

2. Mengulang kembali materi
sebelumnya yang menjadi 
prasyarat materi yang akan 
dipelajari siswa

3. Guru menjelaskan aturan main 
dalam pembelajaran matema-
tika dengan menggunakan
model CPS

4. Guru memberi motivasi  
pentingnya pembelajaran yang 
akan dilaksanakan

1. Siswa menjawab pertanya-an 
yang diajukan oleh guru

2. Memperhatikan penjelasan 
guru

2.
Tahap 

Inti

1. Guru membentuk kelompok 
yang terdiri dari 4 – 5 siswa 
bersifat permanen

2. Guru membagikan LAS 
(Lembar Aktivitas Siswa) yang 
berisi materi kubus dan balok 
serta permasalahan yang akan 
dibahas dalam kelompoknya

3. Guru membimbing siswa dalam 
memecahkan masalah (dalam 
hal ini,  guru mempunyai 
peranan dalam menciptakan 
situasi yang memudahkan siswa 
memunculkan pertanyaan dan 
mengarahkan kegiatan brains-
torming dalam rangka menja-
wab pertanyaan atas dasar
interest siswa)

1. Siswa membentuk kelompok 
untuk melakukan Small 
discussion

2. Siswa secara bersama-sama 
memecahkan masalah 
tersebut sesuai dengan 
petunjuk yang tersedia dalam 
LAS

3. Langkah yang ditempuh 
siswa adalah :

1) Klarifikasi masalah
Siswa diharapkan dapat 
mengetahui solusi  yang 
diharapkan dalam LAS 
tersebut. 

2) Pengungkapan gagasan
Siswa pada masing-masing 
kelompok mengungkapkan 
pendapat strategi pemecahan 
masalah yang dihadapi dalam 
LAS tersebut.

3) Evaluasi dan seleksi
Setelah dibuat daftar strategi 
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atau gagasan, siswa bersama 
guru mengevaluasi dan 
menyeleksi berbagai gagasan 
strategi pemecahan masalah 
sehingga menghasilkan strate-
gi yang optimal.

4) implementasi. 
Siswa bersama kelompoknya 
memutuskan strategi pemecah-
an masalah dan melaksanakan 
strategi yang dipilih dalam 
memecahkan permasalahan. 
Setelah pekerjaan selesai, 
siswa mempresentasikan hasil 
kerja bersama kelompoknya 
didepan kelas sesuai dengan 
kreativitas untuk menyampai-
kan gagasannya. Kemudian, 
guru bersama siswa 
menyimpulkan materi pembe-
lajaran.

3.
Tahap 
Akhir

Guru memberikan quiz untuk 
pemantapan materi dan guru 
memberikan poin bagi siswa yang 
mampu dalam mengerjakan soal-
soal yang diberikan

Siswa secara individu me-
ngerjakan quiz untuk 
pemantapan materi

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini juga telah didukung oleh peneliti yang berkaitan 

dengan model pembelajaran yang digunakan terhadap hasil belajar 

matematika siswa. Adapun peneliti tersebut adalah Nisfu Laili Yasida Fauzia 

yang berjudul “Implementasi Model Pembelajaran Creative Problem Solving

(CPS) Menggunakan Alat Peraga Terhadap Hasil Belajar MatematikaPokok 

Bahasan Bangun Ruang Pada Siswa Kelas VIII Mts Negeri Aryojeding 

Tahun Pelajaran 2012 – 2013”. Dari analisis datanya diperoleh kesimpulan 

bahwa Hasil belajar Matematika peserta didik mengalami peningkatan setelah 
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pembelajaran Creative Problem Solving menggunakan alat peraga. Hal ini 

terlihat dari hasil belajar pada siklus I, dan siklus II. Rata-rata yang diperoleh 

peserta didik pada siklus I adalah 72,52 dan naik menjadi 80,29 pada siklus 

II.23

Tabel 2.2

Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Judul Skripsi Persamaan Perbedaan

Implementasi Model 

Pembelajaran Creative 

Problem Solving (CPS) 

Menggunakan Alat 

Peraga Terhadap Hasil 

Belajar Matematika 

Pokok Bahasan Bangun 

Ruang Pada Siswa Kelas 

VIII Mts Negeri 

Aryojeding Tahun 

Pelajaran 2012 – 2013

a. Menggunakan model 

pembelajaran Creative 

Problem Solving (CPS)

b. Meningkatkan hasil bela-

jar siswa

c. Pokok bahasan digunakan 

adalah materi kubus dan 

balok

a. Mengarah pada 

Implementasi Model 

Pembelajaran Creative 

Problem Solving (CPS)

b. Menggunaka alat peraga

c. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah 

Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK)

                                                            
23Nisfu Laili Yasida Fauzia, Implementasi Model Pembelajaran Creative Problem 

Solving (CPS) Menggunakan Alat Peraga Terhadap Hasil Belajar MatematikaPokok Bahasan 
Bangun Ruang Pada Siswa Kelas VIII Mts Negeri Aryojeding Tahun Pelajaran 2012 – 2013
(Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013), hal. 65
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G. Paradigma/ Kerangka Berpikir

Paradigma/kerangka berpikir dalam suatu penelitian dapat diartikan 

sebagai pola pikir yang menunjukan hubungan antar variabel yang akan 

diteliti. Adapun pola hubungan antar variabel tersebut digambarkan sebagai 

berikut:

Bagan 2.3
Paradigma/Kerangka Berpikir

Klarifikasi Masalah

Pengungkapan 
Masalah

Evaluasi dan Seleksi

Implementasi

Informasi konsep

Pemberian Contoh

H

Latihan/tugas

Pembelajaran 
Konvensional

Model Creative 
Probem Solving

(CPS)

Pembelajaran 
Matematika Hasil 

Belajar


